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Dijous, 1 d'agost de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Vallès Occidental

ANUNCI

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió extraordinària celebrada el dia 25  de 
juliol de 2013, aprovà entre d’altres l’acord núm. 33/2013 el qual es transcriu l’acord primer literalment a continuació:

"Primer.- Aprovar  el  preu públic  pel  servei  escolar  de transport  discrecional  consolidat  amb reiteració  d’itinerari  no 
obligatori amb efectes des del curs 2013-2014, segons el següent quadre de tarifes:

Tarifes ORDINÀRIES:

a) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar: 270 EUR alumne/curs.

b) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Nadal: 180 EUR 
alumne/curs.

c) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Setmana Santa: 90 
EUR alumne/curs.

Tarifes REDUÏDES:

a) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar, quan es tracti del SEGON GERMÀ usuari del servei: 180 
EUR alumne/curs.

b) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Nadal, quan es tracti 
del SEGON GERMÀ usuari del servei: 120 EUR alumne/curs.

c) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Setmana Santa, quan 
es tracti del SEGON GERMÀ usuari del servei: 60 EUR alumne/curs.

d) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar, quan es tracti del TERCER I SEGÜENTS GERMANS 
usuaris del servei: 90 EUR alumne/curs.

e) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Nadal, quan es tracti 
del TERCER I SEGÜENTS GERMANS usuaris del servei: 60 EUR alumne/curs.

f) Tarifa d’accés al servei a partir del primer dia lectiu i havent finalitzat el període de vacances de Setmana Santa, quan 
es tracti del TERCER I SEGÜENTS GERMANS usuaris del servei: 30 EUR alumne/curs.

Tarifa per la RESTITUCIÓ DEL TÍTOL de transport escolar: 6 EUR/títol.

Tarifa  per  la  UTILITZACIÓ  DE  LES  PLACES  VACANTS  al  servei  de  transport  escolar,  per  part  d’alumnes 
d’ensenyaments reglats no obligatoris:2 EUR alumne/dia.

Segon.-  Establir que els usuaris del servei que compleixin els requisits per acollir-se a alguna de les tarifes reduïdes 
establertes al primer punt d’aquest acord, hauran de presentar el full normalitzat de sol·licitud de tarifa reduïda de preu 
públic. Les sol·licituds de tarifa reduïda han de presentar-se, al registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
abans del 31 d’octubre per tal que siguin d’aplicació al primer pagament i següents, abans del 28 de febrer per tal que  
siguin d’aplicació al segon i tercer pagaments i abans del 31 de maig per tal que siguin d’aplicació al tercer pagament.

Tercer.- Aprovar els criteris i procediments d’utilització i cobrament de les places vacants al servei de transport escolar 
col·lectiu per part d’alumnes d’ensenyaments reglats no obligatoris per al curs escolar 2013-2014, que s’adjunten com a 
ANNEX I.

Quart.- Establir que aquesta Comissió Permanent podrà modificar la tarifa d’aquest preu públic per mantenir l’equilibri 
econòmic del servei, en el cas que l’aportació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i/o la 
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Diputació de Barcelona que finalment consignin per al curs escolar 2013-2014, sigui  inferior a la prevista a l’estudi 
econòmic realitzat per a la determinació d’aquest preu públic i que figura a l’informe tècnic de la Directora de l’Àrea de 
Benestar Social i Educació i de la Cap del Servei d’Educació de data 23 de juliol de 2013, inclòs al present expedient.

ANNEX I. Criteris i procediments d’utilització i cobrament de les places vacants al servei de transport escolar col·lectiu 
per part d’alumnes d’ensenyaments reglats no obligatoris, per al curs escolar 2013-2014.

Es consideren places vacants del servei de transport escolar col·lectiu aquelles que es produeixen en no ser assignades 
totes les disponibles en un vehicle. La regulació de places vacants és objecte del Reglament del Servei de Transport 
Escolar Col·lectiu del Vallès Occidental i de les Disposicions de Gestió que s’aproven per a cada curs escolar.

La variació en el nombre de places vacants disponibles pot comportar la pèrdua de places assignades i el pas dels seus 
usuaris a la llista d’espera, i únicament en cas de produir-se noves vacants, el nou atorgament de dret a l’ús del servei.

El càlcul de l’import a abonar en concepte de preu públic del servei, es calcularà a raó d’aplicar la tarifa vigent, de 2 
EUR alumne/dia, al nombre de dies lectius restants al curs escolar des del primer dia de concessió del dret d’ús al  
servei.

La forma de pagament serà fraccionada, mitjançant domiciliació bancària i  d’acord amb el calendari  de pagaments 
establert al punt 5.3. de les vigents Disposicions de gestió del servei de transport escolar.

En l’eventualitat de retirada del dret d’ús, el Consell Comarcal abonarà a l’alumne/a afectat/da la diferència de l’import 
pagat amb els dies d’utilització restants."

Contra l’acord d’aprovació de preus públics que és definitiu en via administrativa, es pot interposar en el termini de dos  
mesos a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. No obstant, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un 
mes davant d’aquest Consell Comarcal.

Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.

Terrassa, 26 de juliol de 2013
La presidenta, Pepita Pedraza Alcaide

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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